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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

 

Số: 33 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị Quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 

 

Thực hiện Kế hoạch số 50/ KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017.UBND phường Bắc Hà xây 

dựng kế hoạch triển khai với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các 

mục tiêu Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017; tạo sự thống nhất trong việc chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng 

trên địa bàn thành phố đảm bảo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh, đúng quy định. 

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tuyển sinh và đáp ứng nhu cầu học 

nghề của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động; gắn đào tạo 

nghề  với giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động. 

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

Sau đào tạo tỷ lệ lao động có việc làm mới hoặc tiếp tục làm việc cũ đạt 

từ 80%-85%. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm 

- Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về đào tạo nghề; tuyên truyền về công tác đào tạo nghề nói chung 

và đào tạo nghề cho lao động phi nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống loa truyền thanh phường, hệ thống loa các tổ dân phố, các đoàn 

thể nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo 

nghề. 

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức 

hội nghị tư vấn học nghề và việc làm tại phường cho người lao động. 

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân 

có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục nghề nghiệp. 
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2. Điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu 

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

chủ động tổ chức rà soát nhu cầu học nghề, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, dại 

hạn và hàng năm, gắn với định hướng giải quyết việc làm cho các học viên 

thông qua đào tạo. 

3. Nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả 

Triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả trên địa bàn. 

Ngoài ra mở rộng thêm những mô hình dạy nghề mới để triển khai thí điểm theo 

hướng gắn đào tạo với sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ cho người lao 

động sau khi học nghề. 

4. Huy động nguồn lực hỗ trợ đào tạo 

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách Trung ương từ các chương trình, đề án; 

cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương; lồng ghép các chương trình, dự án 

khác và huy động đóng góp của người học theo quy định để đảm bảo định mức 

chi phí và kế hoạch đào tạo theo tiến độ từng năm. 

5. Hoạt động giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 

định kỳ hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ. 

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội 

nghề nghiệp và Nhân dân trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối 

với công tác dạy nghề cho lao động. 

- Hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, nhân 

rộng mô hình hiệu quả trên địa bàn phường. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương 

và ngân sách tỉnh phân bổ, ngân sách địa phương; nguốn kinh phí lồng ghép từ 

các chương trình, dự án khác và nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chính sách - Xã hội 

Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo; phối hợp xây dựng án kinh phí 

thực hiện Nghị quyết 262 của Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm, trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện đào tạo 

nghề cho người lao động theo chỉ tiêu đào tạo được phân bổ; định kỳ 6 tháng, 

hàng năm, đột xuất tổng hợp báo cáo Phòng Lao động – TBXH. 

Phối hợp với Công chức Văn hóa – Xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền về đào tạo nghề; hằng năm tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học 

nghề, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn. 
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2. Kế toán – Ngân sách 

Chủ trì, phối hợp với công chức Chính sách – Xã hội và các đơn vị liên 

quan tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn thực hiện và tổ 

chức kiểm tra, giám sát, việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn 

kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm. 

3. Văn hóa – Xã hội 

Chủ động, xây dựng chuyên mục  tuyên truyền sâu rộng về các chinh sách 

và tình hình thực hiện các hoạt động về đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 3 tháng, các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả để người lao 

động biết và lựa chọn. 

 4. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác giáo dục chuyên 

nghiệp; lồng ghép các nội dung hoạt động của tổ chức hội, đoàn thể với công tác 

tư vấn về học nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; vận động đoàn viên, 

hội viên, người lao động tham gia học nghề, tham gia giám sát, phản biện xã hội 

đối với việc thực hiện Nghị quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VT,VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hải 
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